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Op reis
door ’t leven
Op reis

VVV-directeur Anya Niewierra is onlangs in het Waalse stadje Dur-
buy benoemd tot president van Eden, een vereniging van toeristische
regio’s in Europa. Het verruimt haar blik, hoopt ze: „Wat ze elders al
bedacht hebben, hoeven wij niet opnieuw uit te vinden.”

door René Willems

Z
do
Z e leidt een middelgroot

bedrijf met inmiddels
honderdtwintig mede-
werkers, heeft talloze

nevenfuncties in de toeristische
sector en is commissaris bij diverse
ondernemingen. En nóg is haar
agenda kennelijk niet vol: onlangs
is Anya Niewierra, algemeen direc-
teur van de VVV Zuid-Limburg, be-
noemd tot voorzitter van de inter-
nationale toeristische vereniging
Eden.
Het betekent nóg meer reizen: „Ik
moest mijn vakantie in Zuid-Frank-
rijk onderbreken voor een lezing in
Lulea, helemaal in het noorden, in
Zweeds Lapland. En deze week
had ik eigenlijk bij een congres
over toerisme in Madrid moeten
zijn. Die afspraak heb ik afgezegd
omdat het te kort op onze eigen
nieuwjaarsbijeenkomst in Valken-
burg was, anders was ik inderdaad
‘even’ op en neer gevlogen naar
Spanje. Op zich zie ik daar niet te-
gen op. Ik heb altijd twee passies
gehad: kunst en reizen...”

Waar komt die voortdurende
drang om te reizen vandaan?drang om te reizen vandaan?
„Als tiener wilde ik weg. Weg uit
Kerkrade, weg uit de Mijnstreek.
We hadden net de sluiting van de
mijnen gehad. Een deprimerende
tijd voor dat gebied, waarbij elk per-
spectief op een betere toekomst
ontbrak. Ik kon daar niet tegen. Ik
heb niets tegen Kerkrade, en de
mensen die daar wonen zijn mij
dierbaar, maar ik had grote moeite
met die uitzichtloosheid. In reizen
zag ik een mogelijkheid om dat ach-
ter me te laten. Thuis hadden we
het niet breed, maar via allerlei
baantjes wist ik genoeg geld bij el-
kaar te sparen voor verre reizen
naar Griekenland en de Verenigde
Staten.”

En gelukkig hij, of in dit geval: zij
die van haar hobby haar beroep
kan maken?

or ’t lev
kan maken?
„Precies. Na de middelbare school
twijfelde ik tussen twee richtingen:
de kunstacademie in Maastricht -
ik schilder in mijn vrije tijd nog al-
tijd - en de Nationale Hogeschool
voor Toerisme en Verkeer in Breda.
Het werd toerisme. Ik werd daar
tot twee keer toe uitgeloot. Ik over-
brugde die jaren met een opleiding
tot secretaresse, een baantje in de
horeca en een jaar als au pair in Ba-
zel. In Zwitserland viel ik overigens
met mijn neus in de boter. Ik werd
aangenomen door een Frans gezin.
De enige dochter was net het huis
uit en ik nam die rol min of meer
over. Het was een zeer ontwikkel-
de familie die mij met heel veel lief-
de inwijdde in de wereld van de
kunst en de cultuur. Toen ik later
mijn studie afrondde met het schrij-
ven van een scriptie over het opzet-
ten van een camping in Frankrijk
mocht ik in haar appartement aan
de Avenue Voltaire in hartje Parijs
wonen. Dat ‘tussenjaar’ is achteraf
bezien bepalend geweest voor mijn
verdere leven.”

U werkte na uw studie voor het
Nederlands Bureau voor Toerisme
in Brussel en Parijs, stapte later
over naar uitzendbureau Vedior,
maar koos uiteindelijk toch voor
de VVV. Miste u die toeristische
branche?branche?
„Ik werkte vier jaar voor Vedior.
Een leerzame tijd, vooral doordat
ik in mijn toenmalige functie de
kans kreeg om achter de voordeur
te kijken bij grote en kleinere be-
drijven. Maar na vier jaar had ik
het daar wel gezien; ik had het ge-
voel dat ik daar niets meer kon le-
ren. Een vriendin attendeerde me
op een advertentie van de VVV
Het Geuldal in Valkenburg, die een
directeur zocht. De sollicitatie-

termijn was inmiddels verlopen,
maar ik waagde het er toch maar
op: ik gaf mijn brief persoonlijk af
bij voorzitter Funs Vyghen.”

leven
En u werd uiterard meteen
aangenomen?aangenomen?
„In eerste instantie wilde Vyghen
mijn brief niet eens lezen. Het be-
stuur wilde namelijk geen vrouw.
Maar we hadden meteen een klik.
Het bestuur wilde wel nog weten
hoe ik dat dacht te gaan doen, met
een dochtertje van acht maanden.
Ik stelde een tegenvraag: ‘Had u dat
ook gevraagd als een man met een
jong gezin voor u had gestaan?’
Daarmee had ik het bestuur kenne-
lijk overtuigd.”

Wat trof u in Valkenburg aan?
„Om eerlijk te zijn: een lichte puin-„Om eerlijk te zijn: een lichte puin-
hoop. Mijn voorgangster was een
hele tijd ziek geweest. Daardoor
was veel werk blijven liggen. Met al-
le gevolgen van dien: de contacten
met de bedrijven en de overheid
waren verwaterd. Ik pakte de draad
weer op, herstelde de contacten,
blies de afdeling groepsreizen
nieuw leven in, ging evenementen
ondersteunen en richtte de balie -
een bijna onneembaar fort - wat
klantvriendelijker in. En zo kregen
we de motor weer aan het lopen.”

De provincie drong in die jaren aan
op een fusie van de VVV’s. Het
leidde tot de oprichting van de
VVV Zuid-Limburg. U moest niet
langer een lokaal kantoortje met
amper zes medewerkers aansturen,
maar stond opeens aan het hoofd
van een middelgroot bedrijf met
honderdtwintig medewerkers.
„De ontwikkelingen vroegen om„De ontwikkelingen vroegen om
forse investeringen, onder meer in
automatisering en internet. Dat
konden we als lokale VVV niet
aan. Wilde je bij blijven, dan was
schaalvergroting onvermijdelijk.

Wat een goede keuze blijkt te zijn
geweest: samen zijn we erin ge-
slaagd om de vooraanstaande posi-
tie van Zuid-Limburg op de toeris-
tische markt vast te houden.”

En nu zet u dus de volgende stap:
als president van Eden gaat u
internationaal aan de slag.internationaal aan de slag.
„Hobbymatig, hè. Eden is een ver-
eniging voor toeristische regio’s in
Europa, opgezet door de Europese
Commissie in Brussel, met bijna
honderd leden in zevenentwintig

landen. Dat varieert van park
Gravenrode in Parkstad tot de Ebro-
delta bij Barcelona. Door die rela-
tief onbekende regio’s in de schijn-
werpers te zetten, willen we laten
zien hoe gevarieerd Europa is, in
de hoop dat we zo de toeristen-
stromen uit Amerika, Australië en
Japan, maar ook uit Europa zelf
vasthouden. Bovendien kunnen
we hopelijk van elkaar leren: wat el-
ders al is bedacht, hoeven wij niet
zelf uit te vinden. Dat betekent
voor mijn veel reizen, dat klopt.

Maar dát vind ik dus absoluut geen
straf.”

U verhuist binnenkort van
Einighausen naar Mechelen. Zou
het met zo’n internationale functie
niet veel handiger zijn om dichter
in de buurt van, zeg, Schiphol te
gaan wonen?gaan wonen?
„Geen haar op mijn hoofd die daar-
aan denkt! Ik ben een Kirchroadsj
meedsje, en dat zal ik ook altijd blij-
ven. Hier in Zuid-Limburg voel ik
mij thuis; hier ben ik gelukkig...”

Anya Niewierra
Anya Niewierra werd ge-
boren in Kerkrade, als doch-
ter van een mijnwerker.
Na haar eindexamen aan het
gymnasium Rolduc werkte
ze onder andere als au pair
in Zwitserland. Daarna stu-
deerde ze aan de hogeschool
voor toerisme in Breda, waar
ze al na drie jaar cum laude
afstudeerde.
Na banen in Davos en Wil-
lemstad ging Anya Niewierra
aan de slag bij het Neder-
lands Bureau voor Toerisme,
waar ze verantwoordelijk
was voor de landen België en
Frankrijk. Na een kort uit-
stapje naar de commerciële
wereld - ze zette voor Vedior
het uitzendbureau in Maas-
tricht op - werd ze in 1993 di-
recteur van de VVV in Val-
kenburg.  foto’s Loraine Bodewes


